
Vier-en-een-half jaar maar liefst werkt Gerlinda al 
voor het René Kids Centre. In 2015 besloot ze voor 
Beautiful Kidz te gaan werken, in een wijk van Windhoek 
genaamd Katutura, wat letterlijk betekent: 'de plek waar 
je niet wilt zijn’. Dat is waar ze graag is, op plekken waar 
niemand wil zijn, maar waar hulp zo hard nodig is. Block 
E verdween om die reden nooit uit haar hoofd. “De 
mensen hier hebben liefde nodig.” 

Gerlinda is terug bij het RKC, 
samen met Kenneth INTERVIEW GERLINDA  

EN KENNETH

Ze is terug bij het René Kids Centre. Gerlinda Bruijnes maakte het begin mee van het René Kids Centre 
in Block E, werkte daarna in een sloppenwijk van hoofdstad Windhoek, maar is terug. Niet meer alleen, 
maar getrouwd en wel. Met Kenneth. 

Hart in Namibië
Haar hart ligt in Namibië. En dat treft, want ook haar 
liefde heeft ze daar gevonden. Ze ontmoette Kenneth in 
Windhoek, een Namibische jongeman uit het noorden 
van Namibië die al sinds 2009 vrijwilligerswerk doet. In 
april van vorig jaar moest Gerlinda echter terug naar 
Nederland, omdat haar werkvisum was afgewezen. “Dat 
was een moeilijke tijd, omdat we niet wisten wanneer 
we elkaar weer zouden zien en hoe alles zou gaan. 



Er volgt een moeilijke tijd, waarin alles uiteindelijk op 
zijn plek valt. Gerlinda voelt aan alles dat het René 
Kids Centre de plek is waar ze terug naartoe wil. Ook 
voor Kenneth vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Als 
Gerlinda in januari van dit jaar met een toeristenvisum 
op bezoek gaat bij Kenneth, gaat die op zijn knieën. “We 
wisten zeker dat we samen moesten zijn. God heeft ons 
op zoveel manieren laten zien dat we bij elkaar horen. 
We wilden geen lange-afstandsrelatie meer, omdat we 
negen maanden van elkaar gescheiden waren. Dus zijn 
we voor de wet getrouwd en in augustus zullen we hier 
in Namibië ons bruiloftsfeest vieren.”

Wat heeft jullie teruggebracht in Block E?
“De liefde voor de kinderen, maar eigenlijk ook God, 
want God heeft zo duidelijk gesproken dat we hier 
naar toe moesten komen en op het moment dat 
we hier kwamen voelden we een enorme vrede. We 
zagen de behoefte. De behoefte hier in Block E is zo 
groot. De mensen hier hebben God nodig. De mensen 

hier hebben liefde nodig. Ja, het moment dat we hier 
kwamen wisten we dat het goed was.” 

Kenneth, waar klopt jouw hart voor?
“Mijn hart klopt voor de bevolking van Rehoboth. Toen 
Gerlinda in januari naar Namibië kwam, zijn we naar 
Rehoboth gekomen om het RKC te bekijken. Ik had 
vrede in mijn hart op het moment dat ik het hek van het 
RKC binnen stapte. Ik voelde in mijn hart dat dit de plek 
was waar ik moet zijn.”

Hebben jullie dezelfde missie?
Gerlinda: “Ja, dat hebben we zeker! In Kenneth heb ik 
iemand gevonden die zo nederig is, die alleen maar wil 
dienen, dus als het op de missie aankomt, dan is die zeker 
hetzelfde bij ons. Zeker in Namibië is het niet gebruikelijk 
om zendeling te zijn. Kenneth’s familie begreep zijn keus 
om vrijwilliger te worden en dit soort werk te doen niet. 
Dat maakte het des te specialer voor mij, want hij geeft 
niks om geld of materiële zaken, maar alleen om Gods 
Koninkrijk, Zijn liefde laten zien aan de mensen in nood,  
ze laten zien wie God is. Dat is heel speciaal voor mij.”

“De liefde voor de kinderen, maar eigenlijk 
ook God, want God heeft zo duidelijk 
gesproken dat we hier naar toe moesten 
komen en op het moment dat we hier  
kwamen voelden we een enorme vrede.’’

“Na twee jaar als gezin met heel veel plezier gediend te 
hebben in Rehoboth, hopen we begin augustus weer in 
Nederland aan te komen. We hebben veel meegemaakt 
met elkaar, naast het geven hebben we veel mogen 
ontvangen van de mensen uit Rehoboth. Liefde, steun 
en plezier! 

Wat we, als gezin, vooral geleerd hebben, is om onze 
zegeningen te tellen, één voor één... Wat raakt ons het 
meest? De verschillen in onze leefomgeving zijn erg 
groot. Zo word je geroepen bij de dood van een klein 
baby'tje of bij een ruzie tussen dronken mensen en het 
volgende moment heb je een bruiloft. Het ligt allemaal 
zo dicht bij elkaar, en emoties zijn bij de betreffende 
mensen vaak zo vlak... 

De naaldwerkmeiden, moeders, kinderen en collega's 
zullen altijd in ons hart blijven. Wat is er de laatste 
tijd veel gebeurd! Blijf allemaal dicht aan de voeten 

Tijd vliegt. Twee jaar geleden vertrokken Arjan en Linda van den Berg met hun vier kinderen naar  
Namibië. Arjan gaf het agrarisch project vleugels, Linda diende in de wijk en bij het centre met haar 
aanwezigheid en liefde voor mensen. Deze zomer keren ze terug naar huis. 

van Jezus! Op de RKC Rehoboth Farm hebben we de 
afgelopen twee jaar mooie vorderingen gemaakt. Het 
maakt ons echt trots om te zien hoe de medewerkers 
zich hebben ontwikkeld. Meer structuur en meer besef 
van hoe ze hun levens op de rit kunnen krijgen. 

De Alpha-cursus van het afgelopen jaar heeft impact 
gehad en we zien een geestelijke groei! We zijn, als 
ouders, God dankbaar voor onze kinderen, die hun 
draai gevonden hebben. Waardoor het anderzijds ook 
lastig wordt om afscheid te nemen van Namibië. 

We wensen de mensen in Rehoboth toe, dat ze hun 
hart aan God geven en met Hem de weg gaan, dat de 
vele drankhuizen dicht gaan en dat ouders opstaan om 
voor hun kinderen te zorgen.”

Arjan en Linda van den Berg
Bart-Jan, Job, Matthias en Lisanne

Valerie is een moeder in Block E. Drie van haar  
kinderen zitten in de huiswerkklas. Regelmatig 
zien we haar op de woensdagmiddagen, als  
verzorgers welkom zijn om mee te eten met hun 
kinderen en onder andere te horen over Jezus.

Als we Valerie vragen wat ze haar kinderen toewenst, 
zegt ze: “Ik hoop dat mijn kinderen naar school blijven 
gaan en op een dag gaan studeren. Had ik dat zelf ook 

maar gedaan. Ook bid ik dat mijn kinderen gezond 
blijven en geen HIV krijgen. Ik hoop dat ze niet met 
vrienden bij de chabins (drinkplekken) gaan hangen en 
verkeerde dingen doen, zoals drugs roken en dronken 
worden. Ik weet zelf hoe moeilijk het is om daar weg  
te blijven. Ook ik kom daar regelmatig. Mijn vriend drinkt 
veel en gebruikt drugs. Momenteel heeft hij geen werk.” 

Valerie is moedeloos. Haar achtste kindje is op komst, 
maar van het geld dat ze hebben koopt haar vriend 
liever voor acht rand een sigaret met drugs. Linda 
spreekt met haar af dat ze haar de volgende morgen 
vroeg af kan zetten bij de kliniek. Als deze om acht 
uur open gaat is ze de eerste. Zo ver ze alles kunnen 
onderzoeken gaat het goed met Valerie en haar kindje. 
Na acht maanden zwangerschap is eindelijk de eerste 
controle geweest.
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Valerie
HEEFT NA ACHT MAANDEN  
HAAR EERSTE ZWANGER-
SCHAPSCONTROLE
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De RKC Golfdag is een initiatief van de bedrijven Copijn, 
AW Groep en Heicom. Michelle Wijnhout kijkt namens 
de organisatie terug op een heel geslaagde dag. “We 
hadden honderd deelnemers, dat is veel. Het weer 
werd gedurende de dag goed en de sfeer was geweldig. 

Voor het vijfde jaar op rij is de RKC Golfdag een groot succes geworden. Zowel qua sportiviteit, 
gezelligheid als qua opbrengst. De dag leverde, dankzij de deelnemers en een veiling,  
51.125 euro op. Dat is een record.

En met elkaar hebben we een heel mooi bedrag 
opgehaald, een record in de vijf jaar dat we dit nu 
georganiseerd hebben.”

Verandering
Vanaf vorig jaar november zijn we een proces van herbezinnen en veranderen 
gestart. We deden heel veel, maar zaten we nog wel dicht genoeg bij ons DNA?  
De droom van oma Magdalena, de vrouw waarmee het allemaal begon, was liefde, 
aandacht en voedsel voor kinderen met als resultaat: hoop voor de toekomst. 
Kinderen die stralen, genieten en hun plaats in het leven innemen.

De dingen dié we doen, béter doen. In dat proces 
krijgen de Namibiërs steeds meer verantwoordelijkheid. 
Het kan niet zo zijn dat de 'witkoppies' voor altijd de 
baas blijven van de lokale mensen. Dat ligt ook vanuit 
de geschiedenis nog steeds zó gevoelig! En als we de 
mensen van Block E écht hoop voor de toekomst willen 
geven, dan moeten we vaker opzij durven stappen. 
Dan moeten wij hen dienen, in plaats van dat zij, zeker 
gevoelsmatig, nog steeds de mindere zijn.
 
Een proces vol emoties en diep gewortelde gevoelens. 
Een proces ook waarbij nieuwe mensen moeten 
opstaan die dat niet gewend waren, die dat spannend 
vinden of daarin fouten maken. Een proces waarbij de 

Nederlanders heel gevoelig moeten zijn voor signalen, 
moeten leren loslaten, moeten leren dienstbaar zijn. Een 
proces waarbij iedereen zijn passie, zijn talenten en zijn 
bediening moet leren vinden. Een proces tussen twee  
zó verschillende culturen!
 
Het is een geweldig proces, want juist het feit dat 
mensen gaan opstaan en gevoelens loskomen betekent 
dat de verandering op gang is gekomen. Dit proces  
vergt veel wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen.  
Blijft u ons steunen? Bid u mee?

René Ruitenberg
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